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Stedenbouwkundig Plan Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 in relatie
tot het Stedenbouwkundig Perspectief Bispinckpark en Landje
van Van Riessen
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Geachte leden van de Raad,
Op 21 maart 2017 is door de voorzitter van de commissie Grondgebied geconcludeerd dat het
Stedenbouwkundig Plan voor de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 (het 'Martin Schilder garage plan', te
Bloemendaal-Dorp) niet rijp was voor behandeling in de raadsvergadering van 30 maart 2017.
Tijdens deze raadsvergadering is vervolgens via de aangenomen motie 2, 'Stedenbouwkundige
visie Bispinckpark', een opdracht verstrekt tot het ontwikkelen van een Stedenbouwkundig
perspectief in combinatie met het Landje van Van Riessen en de Bispinckpark locatie. In deze
brief schetsen wij ons beeld bij de uitvoering van deze motie in relatie tot het Stedenbouwkundig
Plan voor de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18.

Het uitgangspunt van het plan van aanpak was om de markt te prikkelen
In het kader van genoemd plan van aanpak is er met RotteveelM4 gesproken over gezamenlijke
ontwikkeling. Bij een exclusieve verkoop van het Landje van Van Riessen aan de Martin
Schildergroep zou er echter een risico van een mogelijk vermoeden van staatsteun optreden. Er
waren toen overigens ook andere gegadigden. Het uitgangspunt van het plan van aanpak voor
het Landje van Van Riessen was een prijsvraag waarbij particuliere initiatiefnemers I
ontwikkelaars plannen konden indienen en een bod mochten doen. Het Landje van Van Riessen
staat voor een dusdanig bedrag in de boeken dat hier uiteindelijk ook een goede opbrengst
tegenover moet staan. Mede daarom heeft de gemeente zich niet willen beperken tot één plan
omdat de markt (mogelijk) zo veel meer te bieden heeft. Wel is kenbaar gemaakt dat
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In eerste instantie is gekeken naar een gezamenlijke ontwikkeling
Het stedenbouwkundig plan van de Dr. Dirk Bakkerlaan kent een lange geschiedenis. Eind 2015,
ten tijde van het principeverzoek, is met de ontwikkelaar RotteveelM4 (namens de Martin Schilder
Groep) bekeken of een koppeling tussen de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 en het Landje van Van
Riessen tot de mogelijkheden behoorde. Het principeverzoek ging in eerste instantie ook uit van
een gezamenlijke ontwikkeling. Rond deze tijd ontstaat echter ook de wens vanuit de gemeente
om een plan van aanpak op te stellen voor het Landje van Van Riessen.
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RotteveelMVMartin Schildergroep mee kon dingen in de prijsvraag. In juni 2016 is het plan van
aanpak voor het Landje van Van Riessen aangehouden naar aanleiding van het verzoek van de
commissie Bestuur en middelen om te wachten op de locatiestudie sociale woningbouw.
De ontwikkelaar is gevraagd om de plannen voor Dr. Dirk Bakkerlaan uit te werken
RotteveelM4 is zich vervolgens, in samenspraak met de gemeente, gaan concentreren op de
ontwikkeling van de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18. Hiertoe heeft initiatiefnemer in juni 2016 een
aangepast principeverzoek ingediend waarop het college diezelfde maand een principebesluit
genomen heeft. Op basis van dit principebesluit heeft initiatiefnemer samen met architect Ton
Mulleners een stedenbouwkundig plan vervaardigd welke middels brede participatie heeft geleid
tot het voorliggende en breed gedragen stedenbouwkundig plan.
Participatie en gemeentelijke feedback leidde tot een aanpassing van het plan
Het principeverzoek voorzag in een kleinschalig appartementengebouw. Echter, op basis van
reacties uit de omgeving en ondersteund door enkele stedenbouwkundige overwegingen, is
gekozen voor zes grondgebonden woningen. In het stedenbouwkundig plan Martin
Schildergarage is aansluiting met de bestaande bebouwing gezocht. Hieruit volgt de logische
aansluiting op de structuur van de Dr. Dirk Bakkerlaan aan de voorzijde en lossere structuur aan
de achterzijde, waarbij er geen bouwmassa tegen het Landje van Van Riessen is gepland. De
massa en bouwhoogte van het 'koetshuis' passen binnen de kaders van de huidige en de
bestaande bebouwing. Het achter-terrein kenmerkt zich door lagere, bescheidenere massa's. Een
voorbeeld hiervan is de oude smederij van Van Riessen.
De gemeentelijke proceduretijd heeft al voor de nodige vertraging gezorgd
Het participatietraject is in oktober 2016 naar tevredenheid afgerond en in november 2016 als
volledig pakket aangeboden aan het college. Vervolgens is het stedenbouwkundig plan in januari
2017 vastgesteld en ter agendering voor de commissie grondgebied aangeboden. Vanwege de
verbouwing van de raadszaal werd de behandeling in februari 2017 agenda technisch niet
mogelijk en werd het 21 maart 2017. Initiatiefnemer is derhalve al geruime tijd (sinds eind 2015)
bezig het stedenbouwkundig plan in participatie tot een breed gedragen geheel te volbrengen om
u aan te kunnen bieden.
Graag pakken we het stedenbouwkundig plan, onder voorwaarden, verder op
Dat het stedenbouwkundig plan (Martin Schilder) nu gekoppeld wordt aan een stedenbouwkundig
perspectief voor het Landje van Van Riessen en het Bispinckpark, voelt voor de initiatiefnemer als
een beknellende vertraging. Er ligt immers een breed en door de buurt gedragen plan met
instemming van het college. Temeer daar initiatiefnemer in mei 2016 door de gemeente is
aangegeven zich niet meer op het Landje van Van Riessen te richten, maar alleen op hun eigen
perceel. Om die reden heeft het college de wens om het stedenbouwkundig plan Dr. Dirk
Bakkerlaan 14-18, onder voorwaarden, weer in te brengen in de commissie grondgebied voor de
inhoudelijke discussie. Over het karakter van deze voorwaarden heeft wethouder Kruijswijk
tijdens de raadsvergadering van 30 maart al een aantal toezeggingen gedaan.
Het stedenbouwkundig perspectief vormt een extra zekerheid voor een goede invulling
Elk (bouw)plan in de gemeente Bloemendaal zoekt de aansluiting op de directe omgeving; de
borg zit in de welstandsnota, gecontroleerd door de welstandscommissie, en het feit dat de
gemeenteraad het orgaan is om bestemmingsplannen vast te stellen zoals (ook hier!) nog moet
worden gedaan voor beide locaties. Dat is nu het geval bij de Martin Schildergarage maar ook bij
de uiteindelijke planontwikkeling van het landje van Van Riessen. In dit geval is er zelfs sprake
van een extra borging aangezien de gemeente eigenaar is van de grond. Hierdoor heeft zij zelf de
controle over de uiteindelijke invulling en kan zij eisen dat het stedenbouwkundig plan voor het
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Landje van Van Riessen aansluit op de voorgestelde ontwikkeling van Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18.
Wij zullen ons bij de uitvoering van de motie richten op versterking van de verwevenheid van de
plannen.
Stedenbouwkundig perspectief is een ruimtelijke verkenning op hoofdlijnen
Om een eerste inschatting te kunnen maken naar de mogelijkheden en bedreigingen van het
gebied kan een stedenbouwkundig perspectief dienst doen. In dit perspectief wordt door middel
van een modellenstudie een verkenning gedaan naar:
- passende bouwmassa's, zichtlijnen en situering;
- wat zijn de gebruiks- en inrichtingsmogelijkheden in het gebied en
- wat zijn de positieve en negatieve consequenties van elk model voor het gebied als geheel.
Stedenbouwkundige aansluiting op omgeving is vereist, het perspectief helpt daarbij
De ontwikkeling van de Dr. Dirk Bakkerlaan heeft vanzelfsprekend gevolgen voor de ontwikkeling
van het landje van Van Riessen. Het stedenbouwkundig plan voor de Martin Schildergarage vindt
die aansluiting dan ook op de huidige omgeving. Vervolgens dient het Landje van Van Riessen
weer aan te sluiten op de omgeving wanneer daar een ontwikkeling plaatsvindt. Ditzelfde geldt
voor de locatie Bispinckpark. Het nog op te stellen stedenbouwkundig perspectief zal zich ons
inziens dan ook moeten richten op de toekomstige aansluiting van Bispinckpark en het Landje van
Van Riessen op de omgeving, waarbij wij het stedenbouwkundig plan van de Dr. Dirk Bakkerlaan
- rekening houdende met de door u gemaakte kanttekeningen - als een uitgangspunt willen
opnemen. Om deze ruimte te bieden stellen we voor om bij de uitwerking van het
stedenbouwkundig plan naar bestemmingsplan de achterzijde van het terrein 'zachter' in te
richten, mede op basis van de input uit het stedenbouwkundig perspectief.
Om een goede aansluiting te realiseren zijn meerdere toezeggingen gedaan
Tijdens de raadsvergadering van 30 maart heeft wethouder Kruijswijk al een aantal toezeggingen,
gedaan aan de gemeenteraad. Deze toezeggingen zijn afgestemd met RotteveelM4. Het gaat
hierbij om de volgende aspecten:
a. Het hoogteverschil tussen het perceel Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 en het Landje van Van
Riessen (nu circa 100 cm) zal terug worden gebracht tot een acceptabel niveau. Dit om situaties
zoals Bijduinhof te voorkomen.
b. De stedenbouwkundige overgang tussen het perceel Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 en het Landje
van Van Riessen kan bij de verdere uitwerking 'zachter' worden gemaakt. Concreet zou dat
kunnen betekenen: meer groen en afstemming over de materialisatie aan de achterzijde I
perceelafscheiding, e.e.a. afhankelijk van de uitkomst van het stedenbouwkundig perspectief. Zo
kan de overkapte parkeervoorziening aan de achterzijde groener of open(er) worden ingevuld dan
de huidige houten kapschuur met pannendak. De wens voor het overkappen van de voorziening
komt overigens voort uit de omwonenden, zij wensen geen direct zicht op geparkeerde auto's.
Een andere optie I voorwaarde zou kunnen zijn om een uitwerkingsgebied achterop het perceel
aan te geven op de plankaart van het bestemmingsplan waarin voorwaarden/vrijheden voor het
college in zijn opgenomen. Dit biedt de ruimte om, wanneer het stedenbouwkundig perspectief
gereed is, te zorgen voor goede aansluiting vanuit het Landje van Van Riessen op het perceel Dr.
Dirk Bakkerlaan 14-18.
We starten met het perspectief en werken gelijktijdig verder aan het ontwerp-BP
Het opstellen van het stedenbouwkundig perspectief voor eerder genoemde locaties, gaat naar
verwachting tot na de zomer duren. Aangezien de initiatiefnemer ook nog een volledige
bestemmingsplanprocedure moet doorlopen willen wij het proces niet verder vertragen.
Wij zouden u derhalve willen verzoeken het stedenbouwkundig plan, met bovengenoemde
toezeggingen, te beoordelen en vast te stellen tijdens de commissie grondgebied in mei 2017.
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Per heden wordt de start gemaakt met het opstellen van het stedenbouwkundig perspectief.
Op deze manier kan reeds met het bestemmingsplan voor de Dr. Dirk Bakkerlaan gestart worden
en loopt het Stedenbouwkundig Perspectief daar zijdelings aan mee. Ten tijde van de vaststelling
van het ontwerp-bestemmingsplan kan dan de input vanuit het stedenbouwkundig perspectief nog
worden verwerkt richting definitief bestemmingsplan en mogelijk tegelijk worden vastgesteld.
Op deze manier loopt het Dr. Dirk Bakkerlaan plan geen verdere vertraging op.
Ook bij de
agendering van het Stedenbouwkundig plan voor de Dr. Dirk Bakkerlaan en het vaststellen I
vrijgeven voor start bestemmingsplanprocedure, zijn er dus nog mogelijkheden wijzigingen aan te
brengen cq te eisen.
Met het opstellen van het stedenbouwkundig perspectief wordt snel begonnen
Zoals bepaald in de motie vormt participatie een belangrijk onderdeel van het perspectief.
De buurt en omliggende voorzieningen zullen dus benaderd worden om hun wensen en eisen in
kaart te brengen. Aangezien het college erg te spreken is over de invulling en visuele weergave
van de plannen op het perceel Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 zijn wij voornemens de architect, de
heer ir. T. Mulleners, te betrekken bij het stedenbouwkundig perspectief. De heer Mulleners heeft
bewezen het belang van omwonenden uitstekend te kunnen vertalen naar een gedragen plan.
In samenspraak met de gemeentelijke stedenbouwkundige, omwonenden, maatschappelijk
middenveld en andere belanghebbenden hebben wij er alle vertrouwen in dat er een kwalitatief
goed stedenbouwkundig perspectief wordt opgesteld.
Een goede stedenbouwkundige aansluiting is uiteindelijk het doel
Wij vertrouwen erop dat deze toelichting u voldoende zekerheid biedt om het stedenbouwkundig
plan, met genoemde voorwaarden en toezeggingen, inhoudelijk te beoordelen en de
besluitvorming in mei 2017 hierover af te ronden. Vanaf heden wordt, zoals gezegd, het
stedenbouwkundig perspectief door het college opgesteld. Dit perspectief zal vervolgens het
ontwerp-bestemmingsplan en definitief bestemmingsplan Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 van input
kunnen voorzien om zorg te dragen voor optimale aansluiting tussen de verschillende locaties.
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